
Темниковта “Озын гомер” үзәге ачылган

Шәһәренең өлкән буын кешеләре ялына аерым игътибар бирү идеясе, ә алар ике меңнән
артык, «хәрәкәт - ул тормыш» проектына әверелде. Эльмира Чугунова, «Милосердие»
коммерцияле булмаган автоном оешмасы директоры вазыйфаларын башкаручы һәм
проект җитәкчесе, үҗәтлек һәм түземлек күрсәтеп, үз командасы белән берничә тапкыр
гариза бирделәр һәм шулай да 454825 сумлык грант оттылар. Хәзер РФ Президенты
грантлары фонды акчалары хисабына яңартылган һәм 2018 елдан гамәлдә булган спорт
клубы «Озын гомер» спорт-сәламәтләндерү ял үзәге итеп яңартылган.      50 яшьтән
өлкәнрәкләр өчен Үзәкне ачу тантанасы чын бүләк булды. Бәйрәмдә катнашкан спорт
клубы активистлары, район сугыш һәм хезмәт ветераннары советы, инвалидлар һәм
сукырлар җәмгыяте вәкилләре, район башлыгы Сергей Кизим, район башлыгының
беренче урынбасары Галина Бабина, халыкны социаль яклау учреждениесе директоры
Людмила Таракина исеменнән җылы сүзләр ишеттеләр. Район башлыгы С.Н. Кизим
өлкән буын вәкилләренә актив тормыш позициясе өчен рәхмәт белдерде. Өлкән буын
исеменнән «Пчелка» мастерлар клубы җитәкчесе Валентина Емельянова администрация
һәм проект җитәкчесенә әлеге уңайлы үзәктә шөгыльләнү мөмкинлеге өчен рәхмәт
белдерде.
Биредә гардеробная урнаштырылган. Иркен залда теләгән һәркем теннис белән
шөгыльләнә ала. Зал шулай ук гимнастика белән шөгыльләнү өчен 15 кешедән торган
төркемгә исәпләнгән. Күнегүләрне матур һәм уңайлы келәмнәрдә табигый
материаллардан ясыйлар, рәхәтләнеп яңа гимнастик туплар үзләштерәләр, алар мускул
системасын ныгытуга һәм осанканы ныгытуга яхшы йогынты ясый. Скандинавия йөреше
өчен махсус таяк лар сатып алынды. 
Биредә төрле вакытта 2 төркем шөгыльләнә. Залда шулай ук спорт эстафетасы да
узачак. Дәресләр инструкторлар Надежда Ванюшкина һәм Зинаида Кукушкина
җитәкчелегендә уза. Зинаида Николаевна сүзләренә караганда, күнегүләр комплексы
яшь буенча сайлап алынган.
Икенче спорт залы өч яңа тренажер белән тулыландырылган: эллиптик, велотренажер,
йөгерү юлы. Хәзер биредә ике тренажер бар, аларда бер үк вакытта 6 кеше шөгыльләнә
ала. Барлык тренажерлар да 50+яшенә туры китереп сайланган. Спорт дәресләреннән
соң ял итү зонасы да җиһазландырылган.
Мәдәни-ял чараларын үткәрү өчен телевизор һәм интернет белән аерым бина бүлеп
бирелгән, анда өстәл уеннары уйнарга мөмкин, ә өй атмосферасы аралашу өчен уңайлы.
«Пчелка» клубы инде үз кул эшләрен тәкъдим итте. Әлеге коллективның «Долголетие»
үзәгендә яңа иҗади идеяләр өчен илһам барлыкка килер дип ышанырга урын бар.
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